LOKALE PARTIJ VLISSINGEN

Aan het college van B&W van de Gemeente Vlissingen

Vlissingen, 30 november 2018

Onderwerp: Artikel 34 RvO, vragen over

Pand voormalige bilbliotheek

Geacht college,
De Vlissingse bibliotheek zit vanaf september 2017 in het gebouw bij CineCity,
waardoor de voormalige huisvesting van de bibliotheek aan de Spuistraat leeg is
komen de staan. In dit grote gebouw zit nu alleen nog boekhandel ’t Spui’, die
via twee ingangen te bereiken is.
Nu de koude wintermaanden er weer aankomen, merken we dat in het grote
pand ruimtes niet of nauwelijks af te sluiten zijn, waardoor de gehele ruimte
verwarmd dient te worden om het voor de boekhandel (en de boeken) droog en
warm te houden.

Daarom stelt de Lokale Partij Vlissingen de volgende vragen:
1. Is er volgens het college een mogelijkheid om de kosten voor
verwarming terug te dringen? Zo ja, wat zijn dan deze mogelijkheden?
2. Zijn er momenteel serieuze belangstellenden om het pand te kopen?
3. Wordt er door het college gekeken naar eventueel tijdelijke verhuur van
ruimtes in het gebouw?

In afwachting van uw antwoord, waarvoor alvast dank,

Saskia Eggermont,
Lokale Partij Vlissingen.
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ONDERWERP

beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van Lokale Partij Vlissingen inzake pand voormalige
bibliotheek
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
Vraag 1

Is er volgens het college een mogelijkheid om de kosten voor verwarming terug te
dringen? Zo ja, wat zijn dan deze mogelijkheden?
Ons antwoord

De Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen, eigenaar en beheerder van de
voormalige bibliotheek, heeft daar waar mogelijk acties ondernomen om tot
energiebesparing te komen sinds de bibliotheek uit het gebouw is vertrokken. Zo is
het licht op de bovenste verdiepingen meestal uit en zijn daar waar mogelijk
radiatoren dichtgezet. Het centrale luchtbehandelingssysteem is echter de
hoofdverwarming en kan niet in compartimenten uitgezet worden.
De Stichting voelt zich verantwoordelijk voor de continuïteit van een goede
bedrijfsvoering van de boekhandel en vindt verdere ingrepen om die reden
onverantwoord.
Vraag 2

Zijn er momenteel serieuze belangstellenden om het pand te kopen?
Ons antwoord

Er zijn bij de Stichting drie serieuze belangstellenden bekend voor de koop van het
pand. De voorbereidingen voor de reconstructie van het gehuurde pand Oude Markt
3 zijn in een vergevorderd stadium.
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Zodra deze actie concreet gepland is kan de openbare verkoop gestart worden en
kunnen zich nog nieuwe belangstellenden aanmelden.
Vraag 3

Wordt er door het college gekeken naar eventueel tijdelijke verhuur van ruimtes in
het gebouw?
Ons antwoord

Alleen de genoemde Stichting kan het gebouw in gebruik van derden geven.
Verhuur, ook al is dit voor bepaalde tijd, kan verplichtingen ten aanzien van huurders
opleveren die het verkoopproces kunnen vertragen. Daarom werkt de Stichting voor
tijdelijk gebruik alleen met gebruiksovereenkomsten en honoreert aanvragen voor
gebruik alleen als dit de verantwoorde bedrijfsvoering van de boekhandel niet
belemmert. Daarbij geld tevens dat tijdelijk gebruik aan derden, de verkoop van het
pand niet mag belemmeren.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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